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Intervalos de 0,5 mm

Aparador de dupla face

75 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

Depiladora corte c/ cabeça
dupla
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Crie o seu próprio estilo
Aparar, estilizar e barbear - crie o seu estilo

Crie o seu estilo com o Philips Styleshaver. Basta rodar a mão e este sistema de dupla face com estilizador de

barba e máquina de barbear proporciona-lhe tudo o que necessita para criar qualquer estilo, desde uma

aparência de barba de 3 dias perfeita a uma barba modelada ou uma barba rente.

Barbear, aparar e estilizar

Aparador de barba curta e normal: 12 regulações de comprimento de 0,5 a 10 mm

Nova cabeça de corte: corta com uma rapidez 20% superior

Aparador totalmente em metal de 32 mm ou 15 mm para detalhes perfeitos

Performance

75 min. de autonomia sem fios após apenas 1 hora de carregamento

Aparador mais afiado corta pêlos com maior eficácia

Desempenho suave para a pele

Permite-lhe um corte a húmido e a seco

Fácil de utilizar

Selecção de pentes para precisão e controlo

Regulações de comprimento fáceis de seleccionar e fixar

Indica claramente qual das faces está em funcionamento

Indica o estado da bateria

Evita que o produto seja ligado acidentalmente
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Destaques

Aparador de barba curta e normal

O aparador (32 mm) totalmente em metal e o

pente com 12 regulações de comprimento

ajustáveis permitem-lhe obter facilmente o

comprimento exacto da barba que pretende.

Bloqueie a sua regulação de comprimento

preferida com a roda para aumentar e diminuir

comprimento. O aparador em metal duradouro

com rebordos arredondados e suaves para a

pele assegura um aparar preciso e uniforme.

Nova máq. barbear c/ cabeça corte dupla

A nova máquina de barbear com cabeça de

corte dupla permite cortar os pêlos fora da área

da sua barba estilizada. O aparador médio

destina-se a pêlos mais compridos e

resistentes e as 2 cabeças de corte oscilantes

cortam os restantes pêlos, deixando a pele

totalmente macia.

Aparador de dupla face

Retire o pente ajustável e encontrará um

aparador totalmente em metal de dupla face

sob este. Utilize a face com 32 mm para um

aparar de alto desempenho e a face de 15 mm

para um tratamento preciso dos detalhes em

áreas difíceis de alcançar. As pontas

arredondadas asseguram um toque suave para

a sua pele. Os elementos de corte mais finos

proporcionam um aparar rente com resultados

perfeitos - excelentes para pequenos detalhes

ou áreas como a zona sob o nariz ou à volta da

boca.

AquaTec - a húmido e a seco

Para uma protecção extra da pele e resultados

de corte ideais, utilize a húmido com gel ou

espuma, também pode ser utilizado a seco

para uma maior conveniência. E quando

terminar, basta enxaguar o produto em água

corrente para o limpar.

Alimentação da bateria de iões de lítio

A bateria de iões de lítio fornece até 75 min. de

utilização potente sem fios e carrega-se

totalmente em apenas 1 hora.

Roda p/ aumentar e diminuir comprimento

A roda para aumentar e diminuir o

comprimento facilita o ajuste do pente para as

12 regulações de comprimento. As regulações

oferecem uma precisão óptima em intervalos

de 0,5 mm nos comprimentos menores para

definir exactamente o estilo que procura - seja

um aspecto de barba por fazer ou barba de 3

dias. Nas barbas mais compridas, este oferece

exactamente os comprimentos de que

necessita em intervalos de 1 mm.

LED de alimentação

O botão do aparador acende quando o

aparador está ligado e o botão da máquina de

barbear acende quando a máquina de barbear

está ligada, desta forma, sabe sempre qual

das faces está em funcionamento.

Luz da bateria

A luz mantém-se continuamente acesa para

indicar uma bateria completa e fica

intermitente a cor de laranja quando restam

cerca de 10 minutos de utilização.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Bolsa para arrumação

Design

Cor: Preto cromado escovado

Acabamento: Robusto

Fácil de utilizar

Limpeza: Lavável

Operação: Bateria recarregável, Utilização sem

fios

Tempo de funcionamento da bateria:

Carregamento de 1 hora para 75 min. de tempo

de funcionamento

Visor: Luz da bateria

Bloqueio de viagem

Assistência

2 anos de garantia

Rede de corte de substituição: Substituir

anualmente por QS6101

Categorização

Cuidado corporal: Styleshaver

Potência

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo de pilha: Iões de lítio

Precisão

Regulações de comprimento: 12 regulações de

0,5 mm a 10 mm
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